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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 
Proíbe publicidade sonora perto de hospitais, escolas e igrejas (PL nº 
78/2019) – Apresentado pelo vereador Ailton Nantes (PP), o projeto de lei 
acresce artigo ao Código de Posturas do Município de Londrina (lei nº 
11.468/2011) com o objetivo de proibir a emissão de ruídos sonoros fixos ou 
móveis, como meio de propaganda ou publicidade, a menos de 200 metros 
lineares de hospitais, casas de saúde e assemelhados, instituições de ensino e 
instituições religiosas – nos dois últimos casos, apenas em períodos de aulas e 
celebrações. 
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão na forma do substitutivo nº 
1. Em segundo turno, foi aprovado com a emenda nº 1, apresentada pelo 
vereador Rony Alves (PTB), que acrescentou as instituições de longa 
permanência para idosos no rol de entidades protegidas pela proibição de 
ruídos sonoros. Quórum: maioria simples 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO  
Autoriza empréstimo de até R$ 30 milhões para a Sercomtel (PL nº 
53/2020) – O projeto de lei autoriza o Município a contratar junto à Agência de 
Fomento do Paraná empréstimo de até R$ 30 milhões para reestruturação 
administrativa da Sercomtel S/A Telecomunicações. O prefeito Marcelo Belinati 
(PP), na justificativa do PL, afirma que o crédito somente será contratado se 
não houver interessados no segundo leilão para cessão do direito de 
preferência para a subscrição de integralização de ações ordinárias. No 
primeiro pregão, realizado em janeiro deste ano, não houve interessados. O 
segundo leilão está previsto para agosto.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Finanças e 
Orçamento acatou o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e emitiu voto 
favorável à proposta. O projeto foi aprovado em primeiro turno na forma do 
substitutivo nº 1, apresentado pelo Executivo Municipal, que acrescentou que 
os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas pelo PL serão 
destinados única e exclusivamente para a reestruturação administrativa da 
Sercomtel S.A. Telecomunicações se o segundo leilão não alcançar êxito. 
Quórum: 10 votos. 
 
 
 



Autoriza o Município a tomar medidas excepcionais nos contratos 
administrativos de prestação de serviços contínuos (PL nº 85/2020) – De 
autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei autoriza a Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta a promover medidas excepcionais no âmbito 
dos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos e de termos 
de parcerias, de fomento e compromisso firmados com instituições 
filantrópicas, culturais e organizações da sociedade civil, com base na lei 
federal 13.019/2014. O objetivo, segundo o Município, é manter o equilíbrio 
econômico dos contratos, bem como preservar os direitos sociais dos 
trabalhadores envolvidos, para que haja o pronto restabelecimento das 
atividades quando a situação de emergência e o estado de calamidade pública 
em decorrência da covid-19 terminarem. O PL considera como serviço contínuo 
com alocação de mão de obra não eventual as atividades que constituem 
necessidade permanente do órgão ou entidade contratante, que se repetem de 
forma sistemática ou periódica, ainda que a execução seja realizada de forma 
intermitente ou por diferentes trabalhadores.  
 
Foi anexada à tramitação do projeto de lei uma manifestação de 
representantes de três empresas prestadoras de serviço de merenda nas 
escolas municipais de Londrina. O documento cobra uma solução diante da 
suspensão do serviço prestado por merendeiras, lactaristas e técnicos em 
nutrição. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acatou o parecer da 
Assessoria Jurídica e emitiu voto favorável à tramitação do projeto de lei. A 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização corroborou o 
parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e manifestou-se favoravelmente ao 
PL. Quórum: 10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 
Desafeta área de terras no Parque Industrial Kiugo Takata e autoriza 
doação à indústria Pontual Planejados (PL nº 4/2020) – Proposto pelo 
Executivo Municipal, o projeto desafeta de uso comum do povo e/ou especial 
área de terras de 1.202,01 metros quadrados, no Parque Industrial Kiugo 
Takata, e autoriza o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) a doar o 
terreno para a indústria Soares & Gajardoni Ltda (Pontual Planejados), 
fabricante de móveis. Conforme o projeto, o terreno (avaliado em R$ 330.000) 
será destinado à implantação e ampliação das instalações da Pontual 
Planejados, com 500 metros quadrados de área construída. As obras devem 
começar em até 14 meses e terminar em até 36 meses, contados a partir da 
data de publicação da lei, sob pena de reversão do imóvel ao Município. A 
empresa deverá manter, no mínimo, dez empregos diretos – em setembro de 
2019, apresentava cinco. Na justificativa do projeto, o Executivo afirma que a 
indústria investirá cerca de R$ 1.020.000,00 no imóvel, entre obras, 
instalações, máquinas e equipamentos. A previsão de faturamento anual é de 
aproximadamente R$ 1.200.000,00, com R$ 99.600,00 em arrecadação de 
tributos. 
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão com a emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Londrina, 



que prevê que as despesas decorrentes da escrituração do imóvel serão pagas 
pela indústria, incluído o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta foi aprovada em segunda 
discussão em 4 de junho. Quórum: maioria simples. 
 
Desafeta área de terras na Gleba Lindoia e autoriza doação à empresa 
Jumper Soluções Eletrônicas (PL nº 5/2020) – De autoria do Executivo 
Municipal, o projeto de lei desafeta de uso comum do povo e/ou especial área 
de terras com 2.000 metros quadrados, na Gleba Lindoia, e autoriza o 
Município a doar o terreno à empresa Paulo Sacoman Filho (Jumper Soluções 
Eletromecânicas), fabricante de componentes eletrônicos. O imóvel será 
destinado à instalação e expansão das atividades da empresa, com a 
construção de aproximadamente 1.000 metros quadrados. A obra deve 
começar em até 12 meses e terminar em até 36 meses, contados a partir da 
data de publicação da lei, sob pena de reversão do imóvel ao Município. 
Também como contrapartida, a empresa deverá manter ao menos 30 
empregos diretos – atualmente são 21. Na justificativa do PL, o Executivo 
afirma que, com a expansão da empresa, a previsão é de faturamento anual de 
aproximadamente R$ 3.600.000, com arrecadação de R$ 432.000 em tributos. 
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão com a emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Londrina, 
que prevê que as despesas decorrentes da escrituração do imóvel serão pagas 
pela indústria, incluído o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta foi aprovada em segunda 
discussão em 4 de junho. Quórum: maioria simples. 
 
Desafeta área de terras na Gleba Lindoia e autoriza doação à Gelati 
Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda. (PL nº 6/2020) – De autoria do 
Executivo Municipal, o projeto de lei desafeta de uso comum do povo e/ou 
especial área de terras com 2.289,82 metros quadrados, na Gleba Lindoia, e 
autoriza o Município a doar o terreno à empresa Gelati Indústria e Comércio de 
Sorvetes Ltda. O imóvel será destinado à instalação e expansão das atividades 
da empresa, com a construção de aproximadamente 1.000 metros quadrados e 
investimentos totais de R$ 560.000. A obra deve começar em até 12 meses e 
terminar em até 36 meses, contados a partir da data de publicação da lei, sob 
pena de reversão do imóvel ao Município. Também como contrapartida, a 
empresa deverá manter ao menos 20 empregos diretos – atualmente são 15. 
Na justificativa do PL, o Executivo afirma que, com a expansão da empresa, a 
previsão é de faturamento anual de aproximadamente R$ 1.372.402,71,  com 
arrecadação de R$ 31.104,80 em tributos. 
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão com a emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Londrina, 
que prevê que as despesas decorrentes da escrituração do imóvel serão pagas 
pela indústria, incluído o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta foi aprovada em segunda 
discussão em 4 de junho. Quórum: maioria simples. 



 
Desafeta área na Gleba Lindoia e autoriza doação à empresa Insight 
Energia Serviços Eletromecânicos S.A (PL nº 7/2020) – De autoria do 
Executivo, o projeto desafeta de uso comum do povo e/ou especial áreas de 
terras com total de 17.426,12 metros quadrados, na Gleba Lindoia, e autoriza a 
doação dos terrenos (avaliados em R$ 7.499.000) à empresa Insight Energia 
Serviços Eletromecânicos S.A. O imóvel será destinado à instalação e 
expansão das atividades da empresa, com a construção de aproximadamente 
12.000 metros quadrados e R$ 970.000 em investimentos, entre obras, 
instalações, máquinas e equipamentos. A construção deve começar em até 12 
meses e terminar em até 36 meses, contados a partir da data de publicação da 
lei, sob pena de reversão do imóvel ao Município. A empresa está atualmente 
instalada em Cambé e, como contrapartida à doação, deverá manter 80 
empregos diretos em Londrina. Na justificativa do PL, o Executivo afirma que, 
com a instalação e expansão da empresa, a previsão é de faturamento anual 
de aproximadamente R$ 6.000.000, com arrecadação de R$ 1.020.000 em 
tributos. 
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão com a emenda nº 1, 
proposta pela Comissão de Justiça, com alterações redacionais, e com a 
emenda nº 2, apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento que prevê 
que as despesas decorrentes da escrituração do imóvel serão pagas pela 
indústria, incluído o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta foi aprovada em segunda 
discussão em 4 de junho. Quórum: maioria simples. 
 
Desafeta área na Gleba Lindoia e autoriza doação à empresa Eidee – 
Comércio e Indústria de Tecnologia e Design Ltda. (PL nº 8/2020) – De 
autoria do Executivo, o projeto desafeta de uso comum do povo e/ou especial 
áreas de terras com total de 2.151,52 metros quadrados, na Gleba Lindoia, e 
autoriza o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) a doar os terrenos 
à empresa Eidee – Comércio e Indústria de Tecnologia e Design Ltda. O imóvel 
será destinado à instalação e expansão das atividades da empresa, com a 
construção de aproximadamente 1.000 metros quadrados e investimento de R$ 
800.000, entre obras, instalações, máquinas e equipamentos. A obra deve 
começar em até 12 meses e terminar em até 36 meses, contados a partir da 
data de publicação da lei, sob pena de reversão do imóvel ao Município. Como 
contrapartida à doação, deverá manter 15 empregos diretos – nove a mais do 
que hoje. Na justificativa do PL, o Executivo afirma que, com a instalação e 
expansão da empresa, a previsão é de faturamento anual de aproximadamente 
R$ 2.568.440, com arrecadação de R$ 285.000 em tributos. 
   
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão com a emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Londrina, 
que prevê que as despesas decorrentes da escrituração do imóvel serão pagas 
pela indústria, incluído o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta foi aprovada em segunda 
discussão em 4 de junho. Quórum: maioria simples. 



Autoriza doação de terreno para a empresa Marka Indústria e Comércio de 
Estofados Ltda. (PL nº 9/2020) – Enviado à Câmara pelo Executivo, o projeto 
de lei desafeta de uso comum do povo área de 13 mil metros quadrados 
(avaliado em R$ 3.359.000), na Gleba Lindoia, e autoriza a doação para a 
Marka Indústria e Comércio de Estofados Ltda., que utilizará o terreno para 
expandir suas atividades. Em contrapartida, a indústria deverá manter, no 
mínimo, 140 empregos diretos. Na justificativa, o Executivo afirma que a 
empresa faz parte de um grupo familiar que atua na área há mais de 30 anos e 
vende os produtos para mais de 150 lojistas espalhados pelo Brasil. Alega 
ainda que o terreno será utilizado para expansão das atividades e que o 
faturamento anual da indústria passará a ser de R$ 18.300.000, gerando 
arrecadação tributária de R$ 1.590.000. 
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão com a emenda nº 1, 
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Londrina, 
que prevê que as despesas decorrentes da escrituração do imóvel serão pagas 
pela indústria, incluído o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta foi aprovada em segunda 
discussão em 4 de junho. Quórum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO  
Altera a lei que proibiu o fumo em recintos coletivos (PL nº 146/2019) – De 
autoria do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto de lei visa alterar a 
lei 10.715/2009, que proíbe, no Município de Londrina, o uso de produtos 
fumígenos em recintos coletivos e em recintos de trabalho coletivo, exceto para 
as áreas destinadas exclusivamente a esse fim, desde que devidamente 
isoladas e com arejamento conveniente.  
 
A proposta acrescenta os estádios, ginásios, piscinas em clubes recreativos e 
filas na lista de lugares onde o fumo é proibido. Também inclui o cigarro 
eletrônico na lista dos produtos fumígenos com uso restrito. Na justificativa da 
proposta, o autor afirma que o combate ao tabagismo deve ser uma luta diária 
e, assim, ampliar a lei antifumo e restringir os espaços para fumantes deve ser 
considerado um passo a mais nessa luta para combater a epidemia de tabaco. 
O texto original do PL proibia a propaganda e exposição de produtos 
fumígenos, contudo a Comissão de Justiça emitiu parecer indicando a 
inconstitucionalidade destas proibições, por se tratar de um tema de 
competência privativa da União. O PL foi aprovado em primeiro turno na forma 
do substitutivo nº 1, que retirou os trechos considerados inconstitucionais. 
 
A Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da 
Procuradoria Geral do Município (PGM), Autarquia Municipal de Saúde (AMS), 
Secretaria Municipal de Defesa Social, Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização de Londrina (CMTU), 5ª Batalhão de Polícia Militar do Estado do 
Paraná, Londrina Esporte Clube (LEC), Associação Médica de Londrina, 
Hospital do Câncer de Londrina, Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 
Londrina, Associação Recreativa e Esportiva Londrinense (Arel), Iate Clube de 
Londrina, Londrina Country Clube e Associação dos Funcionários Municipais 



de Londrina (AFML). O 5º Batalhão de Polícia Militar e a PGM se abstiveram de 
comentar a proposta. A Autarquia Municipal de Saúde, a Associação Médica de 
Londrina e o Hospital do Câncer manifestaram-se favoravelmente ao PL. A 
CMTU lembro que já existe proibição de publicidade de cigarros e bebidas 
alcoólicas a menos de 100 metros de centro de educação infantil e de 
estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, dispostas na lei 
11.468/2011. A Secretaria Municipal de Defesa Social não apresentou ressalva  
quanto ao projeto e lembrou que necessita de regulamentação quanto à forma 
de cumprimento.  
 
A Comissão de Seguridade Social e a Comissão de Política Urbana e Meio 
Ambiente corroboraram o parecer técnico e manifestaram-se favoravelmente 
ao projeto na forma do substitutivo nº 1. O PL foi aprovado em primeira 
discussão em 28/05/2002 na forma do substitutivo nº 1. Vencido o prazo 
regimental de sete dias úteis não foram apresentadas emendas antes do 
segundo turno de deliberações. Quórum: 10 votos. 
 
Desafeta três áreas no Conjunto Habitacional Engenheiro Milton Gavetti e 
autoriza sua permissão de uso ao Núcleo Social Evangélico de Londrina - 
Nuselon (PL nº 3/2020) – De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 
desafeta de uso comum do povo e/ou especial área de praça com 533,67 
metros quadrados; área de 900,49 metros quadrados e viela de 93,88 metros 
quadrados, todas no Conjunto Habitacional Engenheiro Milton Gavetti, 
autorizando a Prefeitura a outorgar os imóveis, em permissão de uso, ao 
Núcleo Social Evangélico de Londrina (Nuselon). As áreas serão destinadas às 
atividades de assistência social do Nuselon. Em documentos anexados ao 
projeto de lei, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 
(Ippul) e as secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Educação 
afirmam não se opor à permissão. 
 
A Assessoria Jurídica da Câmara manifestou-se contrariamente à tramitação 
do projeto, por entender que a entidade não comprovou o atendimento a todos 
os requisitos da lei municipal nº 9.284/2003, como a apresentação de relatório 
anual de suas atividades para comprovar a efetiva prestação de serviços ao 
município. Além disso, o parecer apontou a existência de jurisprudência no 
sentido de que o Município não pode modificar a finalidade de áreas 
reservadas a praças. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não 
corroborou o parecer e manifestou-se favoravelmente ao projeto após a 
anexação de Declaração de Funcionamento Regular e Declaração de Vigência 
de Lei do Núcleo Social Evangélico de Londrina. A Assessoria Técnico-
Legislativa da Câmara emitiu parecer favorável ao projeto, mas ponderou a 
possibilidade de o Executivo permitir o uso de apenas parte do terreno, 
excluindo da proposta a área de praça. As comissões de Política Urbana e 
Meio Ambiente; de Seguridade Social; e de Defesa dos Direitos do Nascituro, 
da Criança, do Adolescente e da Juventude manifestaram-se favoravelmente 
ao PL, que foi aprovado em primeira discussão em 26/05/2020. Vencido o 
prazo regimental de sete dias úteis não foram apresentadas emendas antes do 
segundo turno de deliberações. Quórum: 13 votos. 



Dispõe sobre isenção de IPTU, ITBI e taxas em imóveis de titularidade da 
Cohab Londrina (PL nº 18/2020) – Enviado à Câmara pelo Poder Executivo, o 
projeto de lei visa isentar a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) 
de tributos municipais incidentes sobre a propriedade de imóveis e taxas 
agregadas, além de taxa municipal de expediente e serviços. O benefício 
atinge os imóveis cedidos de forma não onerosa para a Administração Direta e 
Indireta do Município de Londrina, porém, nestes casos, a isenção do IPTU 
deverá ser proporcional à área ocupada. A isenção também abarca imóveis 
que estejam em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social 
(Reurb-S), ainda que ocupados por particulares, até a data da titulação a seus 
ocupantes. O benefício não se estende aos imóveis que são utilizados por 
particulares, por meio de promessa de compra e venda, concessão de direito 
real de uso, permissão de uso ou outro instrumento previsto pela legislação. 
Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo afirma que há leis 
municipais prevendo isenções, todavia, encontram-se obstáculos para realizar 
os pedidos, principalmente em relação a imóveis adjudicados por meio de 
execução hipotecária ou retomados por meio de rescisão de contrato, além de 
imóveis cedidos ao próprio Município de Londrina e em fase de titulação 
através da Regularização Fundiária.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação apresentou voto favorável ao 
projeto e, acatando a sugestão da Assessoria Jurídica, apresentou a emenda 
nº 1 que acrescenta que a isenção abrange os imóveis cedidos a título gratuito 
para a Administração Direta e Indireta do Município de Londrina, sendo a 
isenção proporcional à área ocupada.  A Comissão de Finanças e Orçamento 
corroborou o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. O PL 
foi aprovado em primeira discussão em 28/05/2020 com a emenda nº 1. 
Vencido o prazo regimental de sete dias úteis não foram apresentadas 
emendas antes do segundo turno de deliberações. Quórum: 13 votos. 
 
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Projeto Lucas - ACPL (PL 
30/2020) – Apresentado pelo vereador Ailton Nantes (PP), o PL declara de 
utilidade pública a Associação Cristã Projeto Lucas (ACPL), entidade que se 
originou de um projeto social iniciado em 2016 em Londrina. Conforme o autor, 
a associação atuou ao longo destes anos em várias regiões de Londrina, 
levando alimentos, roupas, orações e cuidados a pessoas em vulnerabilidade. 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania também seguiu o entendimento da 
Assessoria Técnico-Legislativa e votou a favor da matéria. O PL foi aprovado 
em primeira discussão em 26/05/2020. Vencido o prazo regimental de sete dias 
úteis não foram apresentadas emendas antes do segundo turno de 
deliberações. Quórum: maioria simples. 
 
 
 
 



Abre crédito adicional especial junto a diversas secretarias do Município 
(PL nº 43/2020) De autoria do Executivo Municipal, o projeto visa à abertura de 
crédito adicional especial no valor até R$ 1.092.000,00 para viabilizar a 
execução orçamentária, devido a publicação de nova versão do Plano de 
Contas da Despesa, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e 
para implantação de duas Arenas Esportivas. De acordo com o Município, a 
nova versão do plano de contas da despesa para o exercício de 2020 foi 
publicada em janeiro de 2020, ou seja, após a aprovação da Lei Orçamentária 
Anual (lei municipal 12.9901/2019). Segundo a justificativa do projeto de lei, a 
alteração do plano de contas, transferiu despesas da rubrica “Outros Benefícios 
Previdenciários do Servidor ou do Militar” para “Outros Benefícios Assistenciais 
do Servidor e do Militar”. Contudo, na lei aprovada não existe esta última 
nomenclatura, pois, de acordo com o Executivo, não havia despesas para 
serem empenhadas nela. Porém, com a alteração exigida pelo TCE, as 
despesas com salário-família deverão ser empenhadas nesta nova rubrica, 
exigindo o presente projeto de lei para viabilizar o correto registro das 
despesas em diversos órgãos municipais. Posteriormente, o autor da proposta 
enviou o substitutivo nº 1, que insere a alteração de despesas para contratação 
do Programa de Gestão de Obras (G-Obras) junto ao Consórcio de Informática 
na Gestão Pública Municipal (Ciga).  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto e ao Substitutivo nº 1. A Comissão de 
Finanças e Orçamento acatou o parecer técnico e emitiu voto favorável ao 
projeto na forma do substitutivo nº 1. O PL foi aprovado em primeira discussão 
em 28/05/2020 com o substitutivo. Vencido o prazo regimental de sete dias 
úteis não foram apresentadas emendas antes do segundo turno de 
deliberações. Quórum: 10 votos. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Alvará de licença (PI nº 67/2020) – Madureira (PTB) requer ao prefeito 
informações sobre a expedição de alvará de licença no município. 
 
Plano de Demissão Voluntária na Sercomtel (PI nº 68/2020) - Péricles 
Deliberador (PSC) requer ao diretor-presidente da Sercomtel informações e 
documentos sobre o Plano de Demissão Voluntária e as ações trabalhistas 
enfrentadas pela Sercomtel. 
 
Previdência complementar dos funcionários da Sercomtel (PI nº 69/2020) - 
Péricles Deliberador (PSC) solicita ao diretor-presidente da Sercomtel que 
informe se existe meio legal para que a Fundação de Suplementação 
Previdenciária dos Funcionários da Sercomtel (Supre) possa repassar parte 
dos R$ 292 milhões que estão aplicados no mercado financeiro para ser 
investida na Sercomtel S.A., nas mesmas condições do mercado financeiro, e 
se há interesse por parte da Supre em adquirir as ações da Sercomtel S.A. por 
meio do leilão da bolsa de valores, que ocorrerá no mês de agosto próximo. 
 



Plaina niveladora de arrasto (PI nº 70/2020) - Vilson Bittencourt (PSB) requer 
ao prefeito documentos e informações sobre o equipamento denominado 
“plaina niveladora de arrasto”, marca Stahar Pat 5000, que se encontra parada 
no pátio da unidade distrital da Emater, no distrito de São Luiz. 
 
Planejamento da volta às aulas (PI nº 71/2020) - Amauri Cardoso (PSDB) 
solicita ao prefeito que informe se existe planejamento da Secretaria Municipal 
de Saúde e do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 
(Coesp), para o retorno das aulas e atividades presenciais da Educação 
Municipal. Caso exista, enviar cópia do documento que especifica como será o 
referido retorno. 
 
Os Pedidos de Informação (PIs) estão previstos no Regimento Interno e o 
prazo inicial para as respostas do Executivo à Câmara de Vereadores é fixado 
em 15 dias úteis, prorrogáveis por igual período desde que devidamente 
justificado. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
INDICAÇÃO 
Os vereadores e vereadora deliberam nesta tarde, em discussão única, a 
indicação nº 1121/2020 do vereador Eduardo Tominaga (DEM) para o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) reconstruir redutor 
de velocidade na Avenida Guilherme de Almeida, marginal da PR 445, próximo 
ao número 1.333, no Parque das Indústrias. O vereador alega que a lombada é 
necessária em razão de constantes entradas e saídas de veículos de grande 
porte nas proximidades, colocando em risco aqueles que circulam na via, 
principalmente após o recapeamento asfáltico realizado recentemente. 
Quórum: maioria simples. 
 
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e 
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao 
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou 
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível 
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional.   
 
AGENDA 
Todas as solenidades da Câmara de Londrina continuam suspensas em razão 
da pandemia de covid-19, conforme Ato da Mesa Executiva nº 5/2020. As 
sessões ordinárias e reuniões públicas das comissões permanentes são 
realizadas de forma remota, com transmissão on-line. De acordo com o Ato da 
Mesa Executiva nº 15/2020, as audiências públicas também são realizadas 
virtualmente enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública para 
o combate e a prevenção ao novo coronavírus. 
 
Quarta-feira, 17/06 
16 horas – Audiência pública remota da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2021 (PL 67/2020) via site da CML, Facebook e YouTube.  
 



ASSISTA À SESSÃO AO VIVO 
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br, 
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo youtube.com/camaralondrina.  
 
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo 
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar 
uma mensagem para (43) 99997-1300, com um dos números abaixo, conforme 
as informações que deseja receber: 
 
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19; 
2. Audiências Públicas; 
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara; 
4. Datas comemorativas; 
5. Seminários, palestras e outros eventos; 
6. Todas as opções acima. 

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  

Ailton Nantes (PP) 3374-1234 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PP) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Emanoel Gomes 
(Republicanos) 

3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br      

Estevão da Zona Sul (PL) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Guilherme Belinati (PP) 3374-1390 guilhermebelinati@cml.pr.gov.br  

Jairo Tamura (PL) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

João Martins (PL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

José Roque Neto (PSB) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa 
(Republicanos) 

3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Madureira (PTB) 3374-1375 fernandomadureira@cml.pr.gov.br 

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@cml.pr.gov.br 

Pastor Gerson Araújo 
(PSDB) 

3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador 
(PSC) 

3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@cml.pr.gov.br 

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  



Vilson Bittencourt (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  

 
EXPEDIENTE 
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.  
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